Nieuws uit groep G
Wat is dit schooljaar voorbij gevlogen…..

Zoveel gedaan en zoveel geleerd.
Aardig zijn voor elkaar en respect voor elkaar opbrengen waren de sleutelwoorden die erg
belangrijk waren dit schooljaar !!!!
Naast alle toetsen en al het harde werken binnen de niveaugroepen en stamgroep, hebben wij in
groep G ervoor gezorgd dat het ook vooral gezellig en leuk was in de groep.
En natuurlijk waren er wel eens woorden of ruzie maar dat werd altijd met elkaar uitgepraat .
Zodat je weer fris verder kon die dag. We hebben ook geleerd dat we zuinig op onze spullen
moeten zijn, dat van jezelf en van een ander.En nu zo aan het eind van het schooljaar schrijf ik
het laatste stukje voor de schoolkrant van dit schooljaar….. En we ( ook juf Marlies ) laten onze
groep G weer los…op naar een andere groep volgend schooljaar. We zien elkaar in de pauzes wel
op het schoolplein en misschien in de niveaugroepen. En nu kon ik wel vertellen wat er leuk was in
groep G, maar groep G bestaat uit 18 leerlingen die zelf gaan vertellen wat ze het leukst vonden
dit schooljaar .
Shakira : ik vond gym het leukste ! Thimo: knutselen vond ik leuk ! Charissa: Knutselen ! Michel :
juf helpen ! Amber: Bakken ! Quintin: de juffen !! Romee: Alles Lars: Topografie ! Yoshua: de
aardrijkskunde lessen vond ik interessant !
Davy: Alles !!! Kemal: Alles ! Jasmin: Ik vond de geschiedenislessen leuk ! Valentijn: Spelen
en knutselen ! Nigel: Schoolreisje !

Oborsel: Aardrijkskunde ! Ali: Alles !!!

Nienke: Alles !

Sarah: Bakken en koken !
Wij vonden het erg fijn dat jullie bij ons in de klas hebben gezeten en wensen jullie een
geweldige, ontspannen en zonnige zomervakantie !!!! En heel veel succes en plezier in devolgende
groep !!
Juf Marlies & Juf Monica

